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Tietosuojaseloste 
9.3.2023 

Henkilörekisterin tiedot 

Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidylle, EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679). 

Rekisterin nimi ja mahdollinen ylläpitojärjestelmä 
Etsivän nuorisotyön (PARent) ja nuorten työpajatoiminnan (PARty) asiakasrekisteri PAR-järjestelmässä.  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Henkilötietojen käsittely perustuu nuorisolain 1285 /2016 10–12§ mukaiseen etsivään nuoristyöhön ja 
nuorten työpajatoimintaan, joiden tarkoituksena on tavoittaa palvelujen tarpeessa oleva nuori ja saat-
taa hänet hänen kasvuaan, itsenäistymistään ja osallisuuttaan sekä työmarkkinoille ja koulutukseen 
pääsyään edistäviin palveluihin. Tilastolliseen muotoon saatettuja tietoja tarvitaan toimintaan saata-
van valtionavustuksen hakemiseen ja raportointiin, tilastointiin sekä asiakassuhteen hoitamiseen. 

Rekisterinpitäjä 
Raahen kaupunki  
Rantakatu 50, 92100 Raahe  
puh. 08 439 3111, kirjaamo@raahe.fi 

Rekisterin yhteyshenkilöt 
Päivi Myllylä, paivi.myllyla@raahe.fi , puh. 040 830 3092  
Anniina Parttimaa, anniina.parttimaa@raahe.fi , puh. 040 135 yll6919  
Hanna Kärnä, hanna.karna@raahe.fi, puh. 040 130 8245  
Jenna Niemelä, jenna.niemela@siikajoki.fi, puh. 040 315 6243 

Tietosuojavastaava 
Tietosuoja-asiantuntija Anita Rättyä  
puh. 040 646 0213, anita.rattya@jict.fi 

Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella 
Ei 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet 
Yleinen etu: Ei 
Lakisääteinen velvoite: Kyllä 
Suostumus: Ei 
Sopimuksen täytäntöönpano: Ei 
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Muu: Ei 
Lisätietoja: 
      

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin ja profilointiin 
Ei 

Lisätietoja: 
      

Rekisterin luonne 
Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri. 

Lisätietoja: 
      

Rekisterissä olevat henkilötiedot 
Asiakkaan nimi, syntymäaika, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus, toimeentulo, asumismuoto, työ / opis-
kelutilanne, yhteystiedot, ilmoittajan yhteystiedot ja suoritetut jatkotoimenpiteet.   

Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa 
Ei ole. 

Rekisterin tietolähteet 
Nuori itse, ilmoittaja, väestöfakta. 

Henkilötietojen luovutus 
Jos asiakas muuttaa toiseen kuntaan hänen tietonsa luovutetaan ko. kunnan etsivälle nuorisotyölle. 
Tarpeellisten palvelujen piiriin saattamisessa tarvittavat tiedot. 

Tiedot käytettävistä suojaustoimista (suojaamisen periaatteet) ja mahdollinen tieto-
jen siirto kolmansiin maihin 
Rekisterin käyttö perustuu käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin. Rekisteriä käyttävät vain, henkilöt, joi-
den työnkuvaan tietojen käsittely kuuluu. Järjestelmä toimii kaupungin hallintoverkossa. Tietoja ei siir-
retä kolmansiin maihin. 

Henkilötietojen säilyttämisaika 
Asiakkuuden kestoaika. Tiedot hävitetään viimeistään henkilön täyttäessä 29 vuotta. 

Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin sekä varmistaa tietojen oikeelli-
suus. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua ja tarpeettomien tietojen poistamista tai 
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puutteellisten tietojen täydentämistä. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, jos hän epäilee 
henkilötietojen käsittelyssä olevan puutteita tai virheitä   

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät ohjeet ja lisätiedot löytyvät Raahen kaupungin verkkosivuilta 
www.raahe.fi/viestinta/henkilotietojen-kasittely,  sekä kaupungin kirjaamosta (Rantakatu 50, 92100 Raahe). 
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